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ELEIÇÃO Em entrevista à TV Itapoan, o governador Rui Costa confirmou a reaproximação com o MDB baiano

PT anuncia Geraldo Jr. como vice da chapa
Ascom PMS / Divulgação

JOÃO GUERRA

O mês de março vai finalizando de forma agitada na
política baiana. Ontem à tarde o governador Rui Costa
(PT) anunciou que o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Jr
(MDB), será o candidato a
vice na chapa governista ao
lado do secretário estadual
de Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), ao comando do
Palácio de Ondina nas eleições deste ano.
Em entrevista à TV Itapoan, o governador confirmou a reaproximação com o
MDB baiano, com quem o PT
da Bahia volta a se aliar após
a ruptura com o vice-governador João Leão (PP), que acabou embarcando na candidatura de ACM Neto (UB).
“Teremos um Geraldo na
vice-presidência e um na vice-governadoria”, disse Rui
durante a entrevista ao se
referir ao time de "Geraldos"
do seu partido, fazendo alusão ao nome do ex-governador de São Paulo Geraldo
Alckmin (PSB), que será o vice na chapa presidencial do
ex-presidente Lula (PT).
Para Cláudio André de Souza, cientista político e colunista de A TARDE, essa reaproximaçãodoPTcomoMDB
surge com a necessidade de
ocupar o espaço deixado pelo
PP. “A atração do MDB ocorre
como uma espécie de ‘reposição de estoque’ no espaço
político deixado pelo PP ao
sair do governo. O primeiro
não possui o tamanho eleitoral do segundo, mas é a

Aliado de longa data do ex-prefeito ACM Neto, Geraldo Jr. vai compor a chapa ao lado de Jerônimo Rodrigues

“A atração do
MDB ocorre
como uma
espécie de
‘reposição de
estoque’”
CLÁUDIO ANDRÉ, cientista político
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aquisição de um partido com
muitosdiretórioselideranças
políticas na Bahia, assim como verba de fundo partidário
e eleitoral”.
Até as eleições municipais
de 2020, PT e MDB estiveram
em campos opostos em cidades de grande importância no cenário estadual. “O
maior desafio da aliança a
curto prazo é realinhar o
partido a base governista do

PT, já que ele foi nas últimas
eleições um ferrenho opositor aos petistas, vide as
eleições de Salvador, Feira de
Santana e Vitória da Conquista, os três maiores colégios eleitorais do estado”,
avaliou o cientista.

“Novo Rui”

Durante a entrevista, o governador brincou dizendo
que “Jerônimo é o novo Rui”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, em nossa sede social sito Rua Jardim
Federação nº 81, Federação – Salvador/Ba, os documentos a que se refere o artigo 133 da
lei nº 6.404/76, referente ao exercício encerrado em 31/12/2021. Salvador, 30 de Março de
2022. A DIRETORIA.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 30/22. Objeto: locação de veículo para limpeza de fossas sépticas, filtros e sumidouros.
Recebimento de propostas: das 8h de 08/04/22 até às 13h de 12/04/22. Abertura: 12/04/22 às 13h. Disputa: 12/04/22 às
14h. //////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 31/22. Objeto: fornecimento de oxigênio líquido em tanque criogênico em regime
de comodato, responsável pela instalação e manutenção do equipamento, em consonância com as normas e resoluções
vigentes. Recebimento de propostas: das 8h de 08/04/22 até às 9h de 12/04/22. Abertura: 12/04/22 às 9h. Disputa: 12/04/22
às 10h. Edital: http://www.licitações-e.com.br. Santo Amaro/Ba, 28 de março de 2022. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 004PESRP/2022 O Município de Camamu - Bahia torna
publico para conhecimento de quem possa interessar que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRONICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao Registro de preço para futuro e eventual
fornecimento de material de limpeza e descar táveis para atender as demandas das diversas secretarias
per tencentes a esta Administração. A licitação ocorrerá no dia 12 de abril de 2022 (terça-feira), às
10:00h (dez horas) horário local, no Por tal de Licitações do Banco do Brasil,. Editais no por tal www.
licitacoes-e.com.br e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações
através do seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 29 de março
de 2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO AOS ACIONISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 A PMCG, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 005/2022, cujo
objeto é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, pintor,
jardineiro, armador, carpinteiro, eletricista e encanador exclusivo para microempreendedor individual – MEI. Para
atender as demandas das secretárias de Capim Grosso –Ba”, credenciados: DAMIÃO JESUS DOS SANTOS R$
R$ 40.128,00, Capim Grosso- Ba, 24/03/2022, José Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022 A PMCG – BAHIA, TORNA PUBLICO, QUE REALIZARA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022. DIA 13/04/2022 ÀS 09:30H. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARROCERIA FECHADA
EM DURALUMÍNIO PARA CAMINHÃO ¾,. ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO; MAILA IASMIN SILVA
DOS SANTOS. PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 014/2022 – CREDENCIAMENTO 002/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA torna público aos interessados que realizará
Inexigibilidade de Licitação, tipo Credenciamento nº 002/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, no Município de Itagimirim/BA. O recebimento dos documentos de Habilitação
e do Formulário de Inscrição se dará no período entre 04/04/2022 à 04/07/2022, em horário de expediente, no Auditorio da
Comissão de Licitações do Município de Itagimirim/BA, situada no Prédio sede da Prefeitura, localizado na Rua São João
nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP: 45.850-000. Edital e demais informações através dos seguintes canais: Tel (73) 32892140; Site www.itagimirim.ba.gov.br ou licitacoes@itagimirim.ba.gov.br. André Luiz de Oliveira Souza Junior – Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 030/22 – CONDER
Aber tura: 27/04/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DE DRENAGEM DE VIAS, LOCALIZADAS NO
DISTRITO DE CARRAPICHEL, MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA. O Edital e seus anexos
estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo
licitações, a par tir do dia 01/04/2022. Salvador - BA, 30 de março de 2022. Maria Helena de Oliveira
Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO ELETRÔNICO - ADIAMENTO – REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2022 - O Município de Coribe
- Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar
pregão eletrônico para futuras e eventuais aquisições de medicamentos industrializados destinados
ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe – Bahia, cuja aber tura estava prevista para o dia 06/04/2022
às 09hs00min, foi adiada para o dia 12/04/2022 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na
sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no
sítio www.coribe.ba.gov.br e www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 30 de março
de 2022. Gesandro Soares de Carvalho – Pregoeiro.

ERRATA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022

A Pregoeira vem tornar público, que na publicação do Edital de Licitação PP 002/2022, Edição nº 55 de
25 de março de 2022, do DOM, Onde se lê: IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS,
DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. Data
06/04/2022, Leia-se: IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS
RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. Data 12/04/2022. Demais dados
permanecem inalterados.
Macaúbas-BA., 29 de Março de 2022.
Acimária Cláudia Pereira dos Santos
Pregoeira

“Eu disse que ia ganhar a eleição e ganhei no primeiro turno. Jerônimo é a mesma coisa. Nós vamos apresentar ele.
Se eu fiz muito sem o apoio
do ex-presidente, ele pode
fazer muito mais dando as
mãos ao Lula", disse o chefe
do Executivo estadual ao tentar minimizar o desconhecimento de Jerônimo Rodrigues junto ao eleitorado.
Na análise de Cláudio An-

dré, contudo, a prática pode
ser mais complicada no atual
contexto.“Nãopodemoscomparar Rui a Jerônimo, já que
possuem carreiras políticas
distintas, sendo que o primeiro foi preparado para suceder
Wagner e o segundo foi o ‘Plano C’ do PT e nunca disputou
uma eleição, tornando a sua
pré-candidatura ainda mais
desafiadora, o que requererá
mais coesão do grupo e uma
maior presença de Lula na Bahia. A sua presença será determinanteparaosucessodos
petistas no estado”.
A vida da oposição não deve ser fácil diante do enfrentamento de um nome ainda
desconhecido pelo eleitorado
baiano. O “fator Lula” pode
diminuir a resistência ao nome de Jerônimo e pode complicar a vida da candidatura
de Neto, ainda que apareça
nas pesquisas de intenção de
votos com vantagem diante
do candidato petista.
“A liderança de ACM Neto
nas pesquisas decorre de
uma pré-campanha exitosa
desde o final do seu mandatoem 2020, quandoanunciou a disposição de concorrer ao governo do estado,
passando a organizar o campo da oposição, visitando a
maioria dos grandes e médios municípios baianos.
Além disso, é um nome conhecido, mas frágil diante
da iminente ausência de um
palanque unificado na esfera nacional, além do fato que
Lula tem sido nas últimas
três décadas a maior liderança eleitoral na Bahia”,
disse o cientista político.

Jerônimo: presença do
emedebista “tranquiliza”
RODRIGO AGUIAR

Pré-candidato ao governo da
Bahia, o secretário estadual
de Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), elogiou a indicação de Geraldo Júnior
pelo MDB para ser vice na
chapa. "A gente não podia
interferir na escolha do partido, mas torcíamos para
que a indicação nos tranquilizasse, nos desse uma firmeza. [...] Quando seu nome
foi posto na mesa, a gente
deu uma tranquilizada. Pela
confiança, experiência, jovialidade", disse o petista
ontem após o anúncio da
composição do MDB ao lado
base governista.
Ainda segundo Jerônimo,
a retomada da aliança local

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL TORNA
PÚBLICO A SEGUINTE LICITA

1. Pregão Eletrônico SRP Nº.007/2022 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de
transporte escolar (locação de veículos com motoristas por linha e rotas especificas), dos alunos matriculados na rede
de ensino público deste Município de Lagedo do Tabocal, mediante Sistema de registro de Preços, conforme informações
constantes deste Edital e seus anexos. Que acontecerá no dia 13/04/2022 as 09:00h.
2. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (http://www.lagedodotabocal.ba.gov.br). Informações
podem ser obtidas pelo e-mail pmlt.licitacao@hotmail.com, na sede da Prefeitura Municipal de Lagedo do Tabocal, na
Rua Francisco Ezequiel Barbosa, Nº.97, Centro, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (73) 3556-1227.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 19/2022 – ELETRÔNICO BANCO DO BRASIL 930496
O Município de Ibirapitanga/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.19-PE/2022,
“Eletrônico”, objeto a contratação de empresa para a locação e manutenção de software que permita a edição,
diagramação, arte, finalização e publicação automática na internet, dos atos oficiais do Executivo em Diário
Oficial próprio no Diário Oficial da União e em Jornal Impresso de Grande Circulação. Leis: 10.520/02, 123/06
e 8.666/93. Edital disponível em 31/03/2022 no site www.licitacoes-e.com.br. Entrega das Propostas até
11/04/2022 às 8:15 horas, início do certame 11/04/2022 ás 9:00h no site www.licitacoes-e.com.br. Em:
29/03/2022. Junilson Batista Gomes – Prefeito - José Wildes Azevedo Santos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI021PRP-2022
O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de preço
no dia 12/04/2022, as 09:30 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, CIA (CENTRO INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO), Sala de Licitações, Rua Zulmira Silvane, s/n, Caititu, ITABERABA/BA, (Proximo a Feira Nova).
OBJETO: Seleção das melhores propostas para formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de materiais esportivos, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme informações constantes no Edital. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das
8:00 as 12:00hs, PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 31 de Março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0022-2022 O município de Itabuna comunica a aber tura do Pregão Eletrônico
Nº 0022-2022, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE
SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA
DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BA. Recebimento
das propostas: até 13/04/2022 às 09:00 horas; Aber tura das propostas: 13/04/2022 às 09:00 horas;
Início da sessão de disputa de preços: 13/04/2022 às 13:30 horas. O edital poderá ser adquirido através
do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.
com. Itabuna/BA, 30 de março de 2022. Evani Almeida do Nascimento – Pregoeira Designada.

com o MDB "dá um gás" à
campanha, por trazer vereadores, prefeitos, ex-prefeitos e outras lideranças. "Traz
também o setor produtivo,
que é importante para a gente. Wagner, Rui Costa e o próprio Lula já comprovaram
que o setor produtivo não
pode ter medo da gente. Pelo
contrário, na era Lula o setor
produtivo ganhou mais do
que em qualquer outro momento. Mas também houve
distribuição de renda, inclusão", afirmou.
"As divergências que nós
temos de concepção precisam estar postas à mesa, para a gente tratá-las, não deixar feridas ou qualquer situação de desconfiança",
completou o secretário.

Vereador diz que
vai “arregaçar
as mangas”
pela vitória
RODRIGO AGUIAR

Ainda ontem, Geraldo Jr voltou a citar o senador petista
Jaques Wagner, com uma referênciaao"retrovisordahistória". "No meu discurso de
ontem, eu lembrei um dos
ensinamentos que vossa Excelência me deu. Que retrovisor da história a gente só
olha para aquilo que é positivo. Retrovisor da história
paraaquiloquenãotraznada
de benefício, você deixa para
trás, você esquece", repetiu.
Ele prometeu ainda "arregaçar as mangas" pela chapa. "Juntos, vamos correr a
Bahia, mas também a capital, porque conheço cada
canto da cidade. E faço questão de estar ao lado de vocês
[Jerônimo e Otto]", disse.

